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§ 145
Sosiaali- ja terveysviraston hankintavaltuudet

HEL 2016-005231 T 00 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä sosiaali- ja terveysviras-
ton hankintavaltuudet esityksen mukaisesti 1.7.2016 alkaen.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Erja Snellman, hankintapäällikkö, puhelin: 310 74402

erja.snellman(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankintavaltuudet 2015
2 Hankintavaltuusesitys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveysjaosto päätti 2.1.2013/4 § sosi-
aali- ja terveysviraston viranhaltijoiden hankintavaltuuksista ja niiden 
perusteista. Tällä hetkellä voimassa ovat sosiaali- ja terveyslautakun-
nan 12.5.2015 hyväksymät hankintavaltuudet (Liite 1).

Sosiaali- ja terveysjaoston päätös 2.1.2013/4 § perustui seuraaviin lin-
jauksiin:
-hankintavaltuuksien perusteena ovat toiminnalliset tarpeet
-viranhaltijalle annetaan ne valtuudet, joita he työssään tarvitsevat ja 
käyttävät
-hankintavaltuuksia keskitetään.

Hankintavaltuudet on jaoteltu virastotasoisiin ja osastokohtaisiin. Lisäk-
si ne on ryhmitelty asiakaspalvelujen ostoihin, jolloin kyseessä ovat 
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suoraan asiakkaille hankittavat palvelut tai
hoitokokonaisuudet, sekä muiden palvelujen ja tavaroiden ostoihin.

Muutosesitys

Osastokohtaisiin hankintavaltuuksiin esitetään seuraavia muutoksia.

Henkilöstö- ja kehittämispalvelut -osasto

Henkilöstöpäällikölle esitetään 15.000 euron hankintavaltuutta muiden 
palvelujen ja tavaroiden ostoihin nykyisen 5000 euron sijaan.  Henkilös-
töpäällikkö vastaa suurista työhyvinvointihankkeista, joihin korkeampaa 
hankintavaltuutta tarvitaan.

Talous- ja tukipalvelut -osasto

Sairaala-apteekkarin, proviisorin, vastaavan farmaseutin ja farmaseutin 
hankintavaltuudet poistetaan, koska Sairaala-apteekki on siirtynyt 
osaksi HUS-Apteekkia. 

Perhe- ja sosiaalipalvelut -osasto

Neuvola- ja perhetyön ylihoitajien hankintavaltuus esitetään nostetta-
vaksi 2000 eurosta 5000 euroon. Ylihoitajat ovat suurten yksiköiden 
päälliköitä ja heidän hyväksyttäväkseen tulee yli 2000 euron ostolasku-
ja esimerkiksi neuvolatarvikkeissa.  

Keskitettyjen palvelujen päällikön muiden palvelujen ja tavaroiden han-
kintavaltuus esitetään nostettavaksi 2000 eurosta työssä tarvittavaan 
5000 euroon.

Perheoikeudellisten asioiden päällikölle ja perheneuvolan päällikölle 
esitetään 10.000 euron valtuutta asiakaspalvelujen ostoihin.

Sosiaalihuoltolain mukaisten valvottujen ja tuettujen tapaamisten järjes-
täminen on kilpailutettu puitejärjestelynä. Palvelun järjestämisestä ja 
hankinnasta tehdään asiakaskohtaiset päätökset. Valvottu/tuettu tapaa-
minen perustuu tuomioistuimen päätökseen tai lastenvalvojan vahvista-
maan sopimukseen, ja palvelua hankitaan niiden perusteella. Päätös 
palvelun hankkimisesta tulee tehdä perheoikeudellisissa asioissa, mis-
sä palvelujen järjestäminen ja organisointi tapahtuu. 

Perheneuvolan päällikön hankintavaltuuksien lisääminen asiakaspalve-
lujen osalta koskee Helsingin ulkopuolelle sijoitettujen lasten perheneu-
volapalvelujen ja muiden tarvittavien palvelujen hankintaa.

Myös perheoikeudellisten asioiden päällikön ja perheneuvolan päälli-
kön muiden palvelujen ja tavaroiden hankintavaltuus esitetään nostet-
tavaksi 2000 eurosta 5000 euroon.
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Perhehoidon palvelupäällikölle esitetään 10.000 euron hankintavaltuut-
ta muita palveluja ja tavaroita varten, koska hän hankkii sijaisperheille 
järjestettäviä palveluja.   

Johtavalle sosiaalityöntekijälle, lastensuojelun tarpeen arviointi, esite-
tään 2000 euron valtuutta muiden palvelujen ja tavaroiden ostoihin, 
koska hän hankkii tulkkaus- ja käännöspalveluja. 

Nuorten palvelujen päällikön asiakaspalvelujen hankintavaltuus esite-
tään nostettavaksi 30.000 euroon. Hän vastaa muissa kunnissa asu-
vien jälkihuoltonuorten tukipalvelujen ostoista, jotka voivat olla erityisti-
lanteissa enemmän kuin 20.000 euroa/vuosi/nuori.

Sosiaalisen luototuksen päällikölle esitetään 3000 euron hankintaval-
tuutta muiden palvelujen ja tavaroiden ostoihin. 

Talous- ja velkaneuvonnan päällikön virka on siirretty virkapooliin, joten 
hankintavaltuus poistetaan.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Erja Snellman, hankintapäällikkö, puhelin: 310 74402

erja.snellman(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankintavaltuudet 2015
2 Hankintavaltuusesitys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Perhe- ja sosiaalipalvelut -osasto
Terveys- ja päihdepalvelut -osasto
Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -osasto
Henkilöstö- ja kehittämispalvelut -osasto
Tietohallinto- ja viestintäpalvelut -osasto
Talous- ja tukipalvelut -osasto


